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ZP.271.17.2016     

Wszyscy Wykonawcy 

  

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa i rozbudowa szkoły 

podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w 

Sadkowie 

 

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz 

zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

– w imieniu Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytania: 

 

Pyt. 1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie systemowych ścianek wc i kabin 

natryskowych, wraz z podaniem ich parametrów technicznych. 

Odp. 1. Płyty kompaktowe HPL o min. gr. 8mm w kolorze białym, wysokość od podłogi 

2050mm zgodne z normą EN 438. W łazienkach sal przedszkolnych wysokość 1300mm 

pow. płyt w przedszkolach 27.79m2, w szkole 109,4m2. 

 

Pyt. 2. Proszę o uściślenie zakresu prac niezbędnych do wykonania na dachach istniejących 

budynków (np. czy dla więźby dachowej drewnianej niezbędne jest wykonanie wymiany 

istniejącego deskowania, wykonania izolacji cieplnej z wełny mineralnej itp. – wg opisu na 

przekroju). 

Odp. 2. Ze względu na prowadzenie prac inwentaryzacyjnych podczas użytkowania 

budynku, projektant nie miał możliwości odkrywki wszystkich warstw zarówno dachu 

jak i innych elementów budynku. Przewiduje się wymianę tych elementów które są 

oznaczone skreśleniem na przekrojach.  

 

Pyt. 3. Proszę o uściślenie zakresu robót dociepleniowych istniejących budynków jak i też 

miejsca ich wykonania. Rzuty i przekroje architektoniczne są zbyt rozbieżne. 

Odp. 3. Ściany budynku istniejącego są ocieplone, wymianie styropianu na wełnę 

mineralną wymagają miejsca styku stref ppoż, np. z drogą pożarowych, bądź w pasach 

okiennych. 

 

Pyt. 4. Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu złożenia ofert o 2 tygodnie, co 

umożliwi potencjalnym Wykonawcom przygotowanie rzetelnej oferty i właściwe 

skalkulowanie ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia. Nadmieniamy, że temat jest 

obszerny, a różnice występujące pomiędzy przedmiarami a dokumentacją projektową 

powodują wydłużenie czasu przygotowania oferty. 

Odp. 4. Zamawiający przedłuża termin złożenia ofert na dzień 21.03.2016 

 

Pyt. 5. Proszę o potwierdzenie, czy wycinka i przesadzenie drzew leży po stronie 

Wykonawcy, a jeśli tak, to po czyjej stronie jest opłata administracyjna za 

wycinkę/przesadzenie. Proszę też o wskazanie liczby drzew do wycięcia i przesadzenia. 

Decyzja nr 535/2015 mówi o 22 drzewach do wycinki i 9 do przesadzenia. Na rysunku 

Sadkow_PZT_drzewa_Model 5 szt. do przesadzenia i 23 do wycięcia, na rysunku 

Sadkow_PZT_drzewa_poprawka_przesadzen jest 8 lub 9 drzew do przesadzenia (z 8 drzew 

wykopanych do wsadzenia jest 9). 



Odp. 5. Opłata za wycinkę/przesadzenie leży po stronie wykonawcy. Opłata 

administracyjna leży po stronie Inwestora. Ilość drzew do przesadzenie zgodna z 

decyzją nr 535/2015. 

 

Pyt. 6. Proszę o udostępnienie specyfikacji dla dźwigu osobowego. Opis z przedmiaru nie 

zgadza się z dokumentacją projektową - wysokość nadszybia i ilość przystanków. Poza 

przedmiarem w dokumentacji projektowej informacje o dźwigu są szczątkowe. Proszę też o 

wskazanie, czy drzwi dźwigu mają mieć odporność ogniową, jeśli tak to jaką (w przedmiarze 

tylko jedne drzwi mają odporność ogniową). 

Odp. 6. Konstrukcję szybu zrobić zgodnie z projektem b. konstrukcyjnej. W załączniku 

detal szybu dźwigu. Drzwi nie wymagają odporności ogniowej.  

 

Pyt. 7. Proszę o potwierdzenie, czy dźwig ma być przystosowany do potrzeb ekip 

ratowniczych zgodnie z zapisem na 64 stronie OPIS TOM I_ARCH.BUD_PW. Takie dźwigi 

stosuje się w budynkach wysokich. 

Odp.7. Nie ma takiej potrzeby. 

 

Pyt. 8. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia: 25.03.2016r. 

Odp. 8. Zamawiający przedłuża termin złożenia ofert na dzień 21.03.2016 

 

Pyt. 9. Proszę o podanie parametrów charakterystycznych dla podłogi sportowej w sali 

gimnastycznej 0.23 

Odp. 9. Parametry takie same jak dla podłogi w pom. 0.81. 

 

Pyt. 10. Proszę o podanie kolorystyki RAL dla wykładzin PCV w poszczególnych 

pomieszczeniach 

Odp. 10. Kolorystyka do uzg. z Inwestorem/Użytkownikiem na etapie wykonawstwa.  

 

Pyt. 11. Bardzo proszę o informację, czy wyposażenie obiektu jest po stronie Generalnego 

Wykonawcy? Jeżeli tak, to prosimy o podanie dokładnego spisu wyposażenia, które powinien 

dostarczyć GW. 

Odp. 11. Wyposażenie zgodne z listą przedstawioną w przedmiarze "wyposażenia". 

Detale parametrów przedstawiono w poprzednich odpowiedziach. 

 

Pyt. 12. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza zamianę elewacji wentylowanej z 

płyt włóknisto-cementowych na elewację typu „lekka mokra” z izolacją termiczną w postaci 

płyt styropianowych. 

Odp. 12. Zamawiający nie dopuszcza zamiany. 

 

Pyt. 13. Prosimy o ujednolicenie oznaczeń dotyczących materiału z jakiego powinna zostać 

wykonana elewacja wentylowana, wg oznaczeń na przekrojach D-D rys. PW 07 elewacja 

nowo powstających budynków w etapie I powinna zostać wykonana jako tynk silikatowy na 

siatce z klejem, natomiast zgodnie z opisem technicznym i specyfikacją techniczną powinna 

zostać wykonana jako elewacja z płyt włókno-cementowych. W takiej sytuacji bardzo proszę 

o ujednolicenie opisów. 

Odp. 13. Nowoprojektowany budynek należy pokryć panelami włóknisto-cementowymi. 

 

Pyt. 14. Prosimy o określenie materiału jaki powinien zostać użyty jako izolacja termiczna 

elewacji wentylowanej w budynkach Etapu I i Etapu III. Zgodnie z opisem technicznym 

powinna to być wełna mineralna natomiast wg raportu obliczeń cieplnych pomieszczeń i 



budynków pkt. 4 ściana zewnętrzna nowa, przegroda jednorodna jako izolację powinien 

zostać użyty styropian EPS 80-036 FASADA. Proszę o ujednolicenie rozwiązań. 

Odp. 14. Do izolacji nowoprojektowanego budynku ma być użyta wełna mineralna.  

 

Pyt. 15. Brak oznaczenia na rzucie występowania przekroju G-G zamieszczonego na rys. 

PW08. 

Odp. 15. Jest to przekrój przez łącznik budynku istniejącego i nowoprojektowanego 

pomiędzy osiami 18-19 i J-K. 

 

Pyt. 16. Proszę o informację, czy blacha trapezowa pokazana na przekroju B-B (rys. PW06) 

na budynku w etapie II również podlega wymianie? Jeśli powinna zostać wymieniona proszę 

o określenie parametrów blachy np. grubość, wysokość, kolor, powłoka ochronna. 

Odp. 16. Blacha nie podlega wymianie.  

 

Pyt. 17. Proszę o wyjaśnienie sposobu uzyskiwania spadków na dachu budynku w etapie I, 

wg opisów spadkowanie uzyskiwane jest przez kliny spadkowe natomiast szrafura na 

przekrojach E-E i D-D sugeruje użycie materiału sypkiego bądź wylewki betonowej. 

Odp. 17. Spadki uzyskiwane za pomocą styropianu spadkowego, ale dopuszczone jest 

zastosowanie styrobetonu. 

 

Pyt. 18. Proszę o potwierdzenie iż obciążenie pochodzące od zamocowań płyt elewacyjnych, 

oraz technologia ich montażu została ujęta w obliczeniach nośności ścian zewnętrznych. 

Odp. 18. Obciążenia pochodzące z zamocowań zostały przewidziane i obliczone. 

 

Pyt. 19. Proszę o podanie istotnych parametrów papy podkładowej i papy wierzchniego 

krycia dla dachów budynków we wszystkich etapach realizacji. 

Odp. 19. Papa wierzchniego krycia i podkładowa zgodna z PN/EN 13707:2006. 

Wzmocniona włóknina, gr.>4mm. Gr. papy podkładowej min 2,4mm  poliestrowa 

 

Pyt. 20. Proszę o weryfikację materiału izolacyjnego dla dachu Sali gimnastycznej – etap III, 

zgodnie z opisem technicznym do części architektonicznej powinno się zastosować styropapę 

gr. 10cm, zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym PW/K04 powinno się zastosować wełnę 

mineralną gr. 20cm, natomiast zgodnie z rys PW 08 przekrój F-F jako termoizolację powinno 

się zastosować styropian gr. 20cm. Proszę o jednoznaczne określenie materiału izolacyjnego. 

Odp. 20. Należy zastosować styropapę gr. 20cm 

 

Pyt. 21. Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału powinny zostać wykonane okładziny 

elewacyjne na budynku w Etapie III. Wg rysunków PW08 okładziny ścian powinny zostać 

wykonane z płyt kompozytowych, natomiast wg opisu technicznego elewacja powinna zostać 

wykonana z płyt włókno-cementowych. Proszę o jednoznaczne określenie materiału z jakiego 

powinna zostać wykonana elewacja. 

Odp. 21. Należy wykonać z płyt włóknisto-cementowych. 

 

Pyt. 22. Proszę o podanie istotnych parametrów dla płyt cementowo-włóknistych na elewacji. 

Odp. 22. Płyty elewacyjne włókno-cementowe, zrobione z cementu portlandzkiego, 

wypełniaczy mineralnych oraz mieszaniny włókien celulozowych i sztucznych. Płyty 

elewacyjne są barwione w masie i pomalowane w pełni kryjącą wierzchnią farbą 

akrylową.  

Pyt. 23. Proszę o udostępnienie rysunku – rzutu z podziałem ogrodzeń. W dostarczonej 

dokumentacji brakuje rysunku, na którym byłby zaznaczony podział na typy ogrodzenia (typy 



określone jedynie w przedmiarze), ogrodzenie do usunięcia i bramy oraz furtki (ilość i sposób 

otwierania z rysunku PZT nie zgadza się z przedmiarem). Brak też informacji o wysokości 

ogrodzenia i wymiarach bram i furtek. 

Odp. 23. Detal ogrodzenia, furtki i bram uzupełniono. Należy usunąć ogrodzenie 

dzielące działkę 11/25 na dwie części. Nowe ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego należy 

pozostawić. 

 

Pyt. 24. Proszę o wskazanie, czy po stronie wykonawcy jest dostawa i montaż elementów 

małej architektury: 

- kosze na śmieci, 

- ławki betonowe, 

- wiata rowerowa. 

Odp. 24. Jest to po stronie wykonawcy. 

 

Pyt. 25. Proszę o potwierdzenie, czy śmieci będą gromadzone jedynie w pomieszczeniu 

0.52.4. Na rysunku PZT przy parkingu jest obszar opisany literami SM, jeśli jest to wiata 

śmietnikowa, to proszę o podanie jej wymiarów i wykończenia. 

Odp. 25. Konstrukcja stalowa. Ściany boczne z wypełnieniem - panelami z blachy 

powlekanej. Dach kryty blachą trapezową ocynkowaną. Drzwi zamykane na zamek. 

 

Pyt. 26. Proszę o potwierdzenie, czy rysunek wiaty rowerowej zamieszczony w opisie jest 

jedynie propozycją jej wykonania, wymiary wiaty z opisu nie zgadzają się z wymiarami wiaty 

rowerowej wyrysowanej na rysunku PZT. Przedstawiony w opisie rysunek wskazuje w 

sposób jednoznaczny jednego dostawcę. 

Odp. 26. Odpowiedź za załączonym rysunku.  

 

Pyt. 27. Bardzo proszę o informację, czy okna W5, W6, W7, W8, W8/EI30, W9, W9/EI30, 

W10, W11, W12, W12/EI30, W12/EI60, W13, W13/EI30, W13/EI60, W14/E60, W15, W16, 

W17 powinny być wykonane jako rozwieralne, rozwieralno-uchylne, czy kwatery stałe. Brak 

takich informacji w zestawieniach.  

Odp. 27. Odpowiedź za załączonym rysunku. Linie dorysowane na rysunkach w 

kształcie trójkątów wskazują kierunek i sposób otwierania okien, a pod kwaterami 

stałymi zapisano że jest to okno fix. Jest to ogólno-przyjęty sposób oznaczeń. 

 

 

Pyt. 28. Bardzo proszę o podanie wiodących parametrów, charakterystyk dla: 

 Farb do wykończenia ścian i sufitów; 

 Sufitów podwieszanych (osobno sufitów podwieszanych oraz sufitów podwieszanych 

akustycznych) 

 Tynków ściennych i sufitowych; 

 Balustrad wewnętrznych schodowych. Brak jakichkolwiek rysunków warsztatowych 

dla tych balustrad; 

Balustrad zewnętrznych przy pochylni dla niepełnosprawnych. 

Odp. 28. Parametry sufitów akustycznych w załączonym do projektu załączniku dot. 

paneli akustycznych i ściennych.  

Płytki ceramiczne ścienne: nasiąkliwość E>10, wytrzymałość na zginanie Mpa min 35, 

odporność na pęknięcia włoskowane wymagana, odporność na plamienie min klasa3. 

Farba lateksowa na ścianach lepkość 8000-10000mPas, gęstość: 1,47-1,52 g/cm3, sposób 

nanoszenia: pędzel wałek lub natrysk.  



Tynki wewnętrzne, gipsowe, maszynowe, jednowarstwowe, Wyprawa tynkarska 

silikatowa masa tynkarska gotowa do użycia na bazie potasowego szkła z podwyższoną 

odpornością na zabrudzenia atmosferyczne, odporna na ścieranie i zmywanie.  

Balustrady stalowe, proste. 

Sufity podwieszane, białe: w pomieszczeniach, w których mniejszy wymiar przekracza 

4m szerokości należy zastosować ruszt podwójny krzyżowy. 

 

Pyt. 29. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dot. opisu materiału dla ścian zewnętrznych  

budynku nowej szkoły oraz na sali gimnastycznej. Wg opisu technicznego branży 

architektury oraz obliczeń izolacyjności termicznej  materiałem dla ścian są pustaki 

ceramiczne (np. Porotherm). Wg opisu technicznego branży konstrukcyjnej materiałem są 

bloczki silikatowe. Proszę również o podanie rodzaju nadproży (monolityczne czy 

prefabrykowane). 

Odp. 29. Ściany mają być wykonane zgodnie z zapisem w b. konstrukcyjnej - bloczki 

silikatowe.  

 

Pyt. 30. Proszę o podanie ilości i rodzaju zbrojenia dla posadzki betonowej o grubości 15 cm 

w Sali gimnastycznej. 

Odp. 30. Ilość zbrojenia wg wytycznych dostawcy betonu.  

 

Pyt. 31. Na rzucie PW04_PIĘTRO, w pom. 1.40 – Świetlica wrysowano scenę składaną i 

ściankę mobilną. Bardzo proszę o informację czy dane wyposażenie jest po stronie 

Generalnego Wykonawcy. Jeśli tak, to proszę o podanie parametrów charakterystycznych, 

wymiarów dla danego wyposażenia. 

Odp. 31. Scena składa leży po stronie wykonawcy. Podest sceniczny PAL-4, 2mx1m, 

nogi teleskopowe 1m wysokości, , schody modułowe, 0,8m - jedna poręcz, poręcz 

podestu, Ścianka jest poglądowa.  

 

Pyt. 32. Proszę o podanie charakterystycznych parametrów materiału, z którego powinny 

zostać obróbki blacharskie czap attyk. 

Odp. 32. Obróbkę należy wykonać z blachy płaskiej. 

 

Pyt. 33. Proszę o potwierdzenie iż nie ma konieczności wymiany izolacji termicznej dachu 

realizowanego w etapie II pokazanego na przekrojach A-A i C-C (rys. PW06). 

Odp. 33. Ociepleniu podlega cały dach istniejącego budynku.  

 

Pyt. 34. Proszę o potwierdzenie braku konieczności wymiany pasów nadrynnowych i 

podrynnowych dachów budynków w Etapie II, brak takowych informacji w opisie 

technicznym i dokumentacji projektowej. 

Odp. 34. Należy wymienić pasy nadrynnowe i podrynnowe. 

 

Pyt. 35. Bardzo proszę o informację, z jakiego materiału powinny być wykonane okna 

znajdujące się w zastawieniach stolarki rys. nr PW09; PW10; PW11 oznaczone jako okna z 

odpornością ogniową EI30 lub EI60. Zgodnie z opisem technicznym wszystkie okna powinny 

być wykonane jako okna z PCV, brak jest możliwości wykonania okien z odpornością 

ogniową z profili PCV. 

Odp. 35. Odpowiedź została już udzielona do pyt. 12 z dnia 03.03.2016.  

 

Pyt. 36. Zgodnie z rysunkiem nr PW06, przekrój B-B, na budynku powinna zostać 

wymieniona płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 150mm. Proszę o informację 

na jakiej długości powinna zostać dokonana wymiana, jakie są istotne parametry opisanej 



płyty, oraz czy wymaga się od Wykonawcy wykonania nowej podkonstrukcji pod płyty 

warstwowe.     

Odp. 36.  Na odcinku 1,76m. Deklaracja Zgodności CE zgodnie z EN 14509 Atest 

Higieniczny HC/97/779/104/2011. U<0,2731 W/m2K. Jeśli w trakcie budowy wykonawca 

stwierdzi uszkodzenia podkonstrukcji wymagać będzie okna wymianie. 

 

Pyt. 37. Proszę o weryfikację, czy okno oznaczone jako W5 na rys. nr PW10 nie powinno być 

oknem o odporności ogniowej EI 30 zgodnie z rzutem parteru rys. PW03. 

Odp. 37. Okno W5 nie jest oknem o odporności ogniowej.  

 

Pyt. 38. Proszę o weryfikację ilości okien oznaczonych jako W3 rys. nr PW09 zgodnie z 

rzutami parteru i piętra powinno być łącznie 53 szt. natomiast podana w zestawieniu stolarki 

liczba okien W3 wynosi: 18. 

Odp. 38. Należy wyposażyć budynek w 53 okna W3. 

 

Pyt. 39. Proszę o weryfikację zestawienia stolarki  rys. nr PW09;PW10;PW11 brak w w/w 

zestawieniach pozycji W4 (oznaczenie zastosowane dla dwóch różnych typów stolarki); DW 

7 EI30; P1 EI15; P2 EI 15 znajdujących się na rzutach rys. nr PW03; PW04. Proszę o 

informację, czy wymienione elementy stolarki wchodzą w zakres wyceny, jeśli tak proszę o 

podanie ich istotnych parametrów (szerokość, wysokość, rodzaj szklenia, podział, 

współczynnik przewodzenia ciepła) oraz rysunki tych elementów.   

Odp. 39. Okna P1 222x120, P2 280x120 okna o odporności ogniowej EI15. Okna 3-

częściowe. DW7 zgodnie z zestawieniem na rys. PW10. 

 

Pyt. 40. Proszę o wskazanie wykonania podłogi sportowej w Sali gimnastycznej - pom. 0.23. 

Rysunek PW_06_PRZEKROJE_A,B,C odwołuje się do przekroju na rysunku 

PW_08_PRZEKROJE__E,F,G, co jest sprzeczne z warstwami na rysunku PWK04 Przekrój 

A-A B-B 297x1000. 

Odp. 40. Przekrój PWK04 został już poprawiony i zamieszczony. 

 

Pyt. 41. Proszę o potwierdzenie, czy w etapie II należy wykonać izolacje zewnętrznych ścian. 

 i ław fundamentowych istniejącego budynku. Brak w dostarczonej dokumentacji informacji 

dotyczących tego zakresu prac: rzut piwnic jest niepełny i nie zawiera wymiarów, brak 

przekroju przez piwnice i ławy fundamentowe części podpiwniczonej. 

Odp. 41. Należy wykonać izolację fundamentów 

 

Pyt. 42. Czy w przypadku wymiany instalacji kanalizacji Zamawiający dopuszcza 

wypełnienie starej instalacji pianobetonem i wbudowanie nowej? 

Odp. 42. W kosztorysie został ujęty demontaż całej kanalizacji sanitarnej. 

 

Pyt. 43. Wg opisu technicznego branży sanitarnej „instalację prowadzoną pod stropem 

zaprojektowano z rur ocynkowanych w systemie Mapress Edelstalh f-my Geberit”- system 

Mapress Edelstalh to rury ze stali nierdzewnej, bardzo proszę o określenie z jakiego materiału 

ma zostać wykonana instalacja. 

Odp. 43. Rury geberit: 

- c-stahl do instalacji grzewczej 

- edelstahl do instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 

 

Pyt. 44. Proszę o udostępnienie kart doborowych central wentylacyjnych. 

Odp. 44. Centrale wentylacyjne w załączniku 
 



Pyt. 45. Proszę o weryfikację wymiarów stolarki okiennej na rys. PW11; elementy W16 i 

W17 nie są możliwe do wykonania bez dodatkowych pionowych podziałów (podział na dwa 

skrzydła). Proszę o akceptację takiego rozwiązania. 

Odp. 45. Projektant akceptuje takie rozwiązanie. 

 

Pyt. 46. Proszę o weryfikację oznaczenia okna W5 (nr rys. PW10) jako okna z kwaterą stałą, 

zgodnie z adnotacją okno to powinno być oknem napowietrzającym. 

Odp. 46. Okno W5 to witryna stała z dwoma oknami napowietrzającymi.  

 

Pyt. 47. Prosimy o potwierdzenie, czy zakres prowadzonych prac dla etapu II na kondygnacji 

piwnic w całości jest w określony na rysunku nr PW02. 

Odp. 47. Obszar piwnic znajduje się jedynie na rysunku PW02. 

 

Pyt. 48. W związku z faktem, iż systemodawcy podłóg sportowych posiadają róźne 
podkonstrukcje nawierzchni sportowych czy Zamawiający dopuści podłogę certyfikowaną 
zgodną z Normą PN EN 
14904 o przekroju: 

· Panel lity dębowy grubość 22fm 

· Legar systemowy, wzmocniony wykonany ze sklejki drewna iglastego o wymiarach 30 x 58    
x  3500mm ułożone w rozstawi 363,3mm lub 311,4mm 
· Podkładki amortyzacyjne 
Odp. 48. Projektant dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pyt. 49. Czy Zamawiający wymaga, aby wierzchnia warstwa użytkowa w postaci drewna 
litego była fabrycznie obustronnie lakierowana lakierem poliuretanowym sportowym o 
podwyższonej ścieralności tj. np. na poziomie 2 250 cykli wg ASTM D 4060? 
Odp. 49. Zamawiający wymaga obustronnego lakierowania.  

 
Pyt. 50.  Czy Zamawiający wymaga, aby ca y system podłogi sportowej posiadał Atest PZH? 
4. Czy w związku z rangą obiektu Zamawiający wymaga, aby system podłogi sportowej 
posiadał Certyfikat FIBA oraz BWF? 
 Odp. 50. Nie wymaga certyfikatu FIBA oraz BWF. 

 
Pyt. 51. Czy w związku z wahnięciami parametrów temperatury oraz wilgotności powietrza 
jakie obserwowane są na obiektach portowych w ciągu roku, czy Zamawiający będzie 
wymagał zastosowania wierzchniej warstwy podłogi z drewna litego charakteryzującego się 
skurczem objętościowym o możliwie najmniejszej wartości tj. max 12%? 

Odp. 51. Warstwę wierzchnią należy wykonać z drewna litego. 

 

Pyt. 52. Zwracam się z prośbą o udostępnienie na Państwa stronie przedmiarów do projektu 

wykonawczego instalacji sanitarnych oznaczonych jako TOM IV w wersji edytowalnej. 

Obecnie zamieszczone, jako jedyne nie mają możliwości automatycznego 

przetransportowania do programu kosztorysowego.  

 Odp. 52. Zamawiający nie udostępnia przedmiarów robót w wersji edytowalnej. W 

załączeniu pliki branży sanitarnej w wersji pdf. 

 
Pyt. 53. Proszę o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej ath. 

Odp. 53. Zamawiający nie udostępnia  przedmiarów robót w wersji edytowalnej. 

 

 



        Pyt. 54. Czy nawierzchnia na placu zabaw powinna być układana z płyt SBR+EPDM (w 

przypadku nawierzchni układanej z płyt na krawężnik betonowy stosuje się nakładkę 

elastyczną) czy też wylewana? Jeśli wylewana to czy warstwa EPOM może wynosić 10mm 

zamiast l5mm? 

Odp. 54. Warstwa EPDM wynosi 15 mm na całym placu zabaw. 
 

  Pyt. 56. Czy kolor nawierzchni syntetycznej to zielony jak widać na projekcie, w opisie brak 

na ten temat informacji? Proszę podać przybliżony RAL, przy czym zalecane kolory 

ciemniejsze np. zielony RAL 601 l, czerwony RAL 3016, które charakteryzują się większą 

odpornością na UV i zabrudzenia niż kolory jasne. 

Odp. 56. Kolor nawierzchni syntetycznej to zielony, przybliżony RAL 6032. 

 

Pyt. 57. Z opisu urządzeń zabawowych przewidzianych na place zabaw wynika, że cześć ma 

Konstrukcji  ze stali nierdzewnej (zestawy zabawowe B, E, L) a część ze stali ocynkowanej 

i/lub malowanej proszkowo. Czy Zamawiający przewiduje ujednolicenie materiałów, z 

których mają być wykonane urządzenia tzn. czy np. wszystkie urządzenia mogą mieć 

konstrukcję ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze (dot. głownie 

urządzeń B, C, E, I, J, K, L) oraz czy Zamawiający dopuszcza konstrukcji urządzeń z rur fi 

76mm zamiast z profila ? 

Odp. 57. Konstrukcja urządzeń może zostać ujednolicona przy zachowaniu wyglądu 

urządzenia zabawowego, oraz zgodności z normami. 

Pyt. 58. Dot. załącznika nr 3 do umowy "Wykaz prac, jakie Zamawiający zamierza 
powierzyć do wykonania podwykonawcom". Na gruncie obowiązujących przepisów 
zamawiający ma prawo żądać od wykonawców określenia jedynie części zamówienia, której 
wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom. W związku z tym prosimy o modyfikacji 
załącznika lub potwierdzenie, że wiersza dotyczącego nazw podwykonawców oraz wartości 
robót nie należy wypełniać.  
Odp. 58. W załączniku zmodyfikowany załącznik nr 3 do umowy. 

 

Pyt. 59. Proszę o wskazanie przez Zamawiającego co najmniej dwóch producentów 

nawierzchni bezpiecznych poliuretanowych, którzy wykazują się w kartach technicznych 

parametrami:  

wydłużenie na rozciąganie ->6MPa  

wydłużenie w chwili zerwania ->700 

Odp. 59. Nawierzchnia ma spełniać normy i parametry HIC. 

 

Pyt. 60.  § 7 , ust. 12 – Warunki szczególne  

 Proszę określić co należy rozumieć pod pojęciem inne koszty dla potrzeb budowy? 

Prosimy o doprecyzowanie, że Wykonawca będzie ponosił koszty wymienione w niniejszym 

pkt. powstałe wyłącznie na skutek robót wykonywanych przez Wykonawce oraz jego 

podwykonawców.  

Odp. 60. Zamawiający potwierdza ponoszenie przez Wykonawcę kosztów powstałych i 

związanych z prowadzonymi robotami. 

 

Pyt. 61. § 9 , ust. 7 – Ubezpieczenie budowy 
Proszę o wyjaśnienie, w jakich okolicznościach Wykonawca ma rozszerzyć zakres 

ubezpieczenia oraz na jaką kwotę? 

Odp. 61.  

Zamawiający modyfikuje postanowienia wzoru umowy usuwając §9 ust. 7  

 

Pyt. 62. § 11 , ust. 4 – Odbiór robót 



Zapis jest bardzo ogólny i wymaga doprecyzowania. Koszty nienależytego wykonania 

umowy nie są pojęciem ostrym i pozwalają na subiektywną ocenę dokonującego. Nie można 

narzucać oraz wyrażać zgody na dokonywanie potrąceń w niewiadomej wysokości lub też bez 

wskazówek co do zasad obliczania kosztów, które będą potrącane.  

Jeśli Zamawiający chciał przewidzieć sytuację, gdy powstanie jakaś szkoda majątkowa na 

wypadek nienależytego wykonania umowy, to służy temu instytucja kar umownych. 

Odp. 62. Zamawiający potwierdza. 

§11 ust. 4 zd. ostatnie zastępuje się następującym zdaniem: 

„W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości przez Wykonawcę, Zamawiający usunie 

je na koszt Wykonawcy i potrąci koszty usunięcia nieprawidłowości z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia”. 

 

Pyt. 63. § 12 , ust. 3 – Kary umowne 

Prosimy o dopisanie obowiązku po stronie Zamawiającego, że zapłaci karę umowną za każdy 

dzień zwłoki w wyznaczeniu terminu odbioru i wyznaczenia komisji odbiorowej, w 

wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki. 

Odp. 63. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pyt. 64. § 16 , ust. 2 – Zmiany lub uzupełnienia 

Czy zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu na skutek warunków 

atmosferycznych utrzymujących się w czasie, który ma znaczny wpływ na wykonywanie 

robót, które uniemożliwiają technologiczne wykonywanie pracy ? Proponujemy wprowadzić 

zapis, że: Terminy realizacji, o których mowa w umowie mogą ulec przesunięciu w 

przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

zgodnie z przepisami BHP lub warunkami technologicznymi, to jest temperatury poniżej -

5oC przy pracach związanych z betonowaniem a przy pozostałych pracach temperatury 

poniżej -10oC.  

Odp. 64. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

PPyytt..  6655..  DDoottyycczzyy  iinnssttaallaaccjjii    wweennttyyllaaccjjii  

WW  pprrzzeeddmmiiaarraacchh  rroobbóótt  uujjęęttoo  pprrzzeewwooddyy  eellaassttyycczznnee  ––ssyysstteemm  AALLSSDD--LL  ,,wwrraazz  zz  iizzoollaaccjjąą  wweełłnnąą  

mmiinneerraallnnaa  oo  ggrr..  5500mmmm  ((ppoozz..  nnrr  339911--339966))  

PPoonniieewwaażż  ttee  pprrzzeewwooddyy  ssąą  jjuużż  ffaabbrryycczznniiee  iizzoolloowwaannee    ggrr..2255  mmmm  ,,  cczzyy  kkoonniieecczznnaa  jjeesstt  ddooddaattkkoowwaa  

iizzoollaaccjjaa  wweełłnnąą  ggrr..  5500  mmmm??  

PPrroosszzęę  oo  wwyyjjaaśśnniieenniiee..  

Odp. 65. Konieczna jest izolacja. 

 

Pyt. 66. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie przyjętych rozwiązań projektowych 

dotyczących dwuskrzydłowych, wahadłowych drzwi do kabin ustępowych w sanitariach (rys. 

PW 03 Parter, branża architektoniczna): pomieszczenia 0.77.1, 0.78.1, 0.74.1, 0.68.1, 0.66.2. 

Przyjęte rozwiązania są niedopuszczalne w obiektach użyteczności publicznej z 

przeznaczeniem na szkoły.  

Odp. 66. Należy zastosować drzwi jednoskrzydłowe. 

 

Pyt. 67. DDoottyycczzyy  iinnssttaallaaccjjii  ggrrzzeewwcczzeejj  ((bbrraannżżaa  ssaanniittaarrnnaa))  WWgg  OOppiissuu  TTeecchhnniicczznneeggoo  ––  ((ss..1166))  

  zzaappoottrrzzeebboowwaanniiee  bbuuddyynnkkuu  nnaa  cceellee  ggrrzzeewwcczzee  ii  ccwwuu  wwyynnoossii  334477,,4466  KKWW    ii  zzwwiiąązzkkuu  ttyymm  

zzaapprroojjeekkttoowwaannoo  kkaasskkaaddęę    ddwwóócchh  ppoommpp  oo  mmooccyy  116633  KKWW..  WWgg  KKaarrtt  TTeecchhnniicczznnyycchh  

zzaapprroojjeekkttoowwaannyycchh  ppoommpp  mmoocc  ttyycchh  ppoommpp  wwyynnoossii  115599  kkww  ccoo  ddaajjee  łłąącczznniiee  ttyyllkkoo  331188  KKWW..    

PPrroossiimmyy  oo  wwyyjjaaśśnniieenniiee..  

OOddpp..  6677..  NNaalleeżżyy  pprrzzyyjjąąćć  ppoommppyy  nnaa  wwiięękksszzee  zzaappoottrrzzeebboowwaanniiee  bbuuddyynnkkuu  nnaa  cceellee  ggrrzzeewwcczzee  ii  

ccwwuu..  



  

PPyytt..  6688..    CCzzyy  iissttnniieejjąąccyy  ppllaacc  zzaabbaaww,,  zznnaajjdduujjąąccyy  ssiięę  ww  mmiieejjssccuu  pprroojjeekkttoowwaanneeggoo  mmaa  bbyyćć  ddoo  

  ppoonnoowwnneeggoo  wwyykkoorrzzyyssttaanniiaa  ––  cczzyy  ZZaammaawwiiaajjąąccyy  ssttwwiieerrddzzaa  kkoonniieecczznnoośśćć  wwyymmiiaannyy  uurrzząąddzzeeńń  

ppllaaccuu  zzaabbaaww  nnaa  nnoowwee??  

OOddpp..  6688..  TTaakk..  IIssttnniieejjąąccyy  ppllaacc  zzaabbaaww  ppooddlleeggaa  ppoonnoowwnneemmuu  wwyykkoorrzzyyssttaanniiuu  pprrzzeezz  

ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo..  NNaalleeżżyy  pprrzzeewwiiddzziieećć  kkoonniieecczznnoośśćć  wwyykkoonnaanniiaa  nnoowweeggoo  ppllaaccuu  zzaabbaaww  ((  

nnoowwyycchh  uurrzząąddzzeeńń))..  

  

PPyytt..  6699..    CCzzyy  wwyyssttęęppuujjąąccee  ttyyllkkoo  nnaa  rrzzuucciiee  ddaacchhuu  ww  bbrraannżżyy  kkoonnssttrruukkccyyjjnneejj  ((rryyss..  PPWW--0055))  ppaanneellee  

  ffoottoowwoollttaaiicczznnee  nnaalleeżżyy  oobbjjąąćć  ooffeerrttąą??  BBrraakk  iinnffoorrmmaaccjjii  nnaa  tteenn  tteemmaatt  ww  ppoozzoossttaałłyycchh  bbrraannżżaacchh..    

OOddpp..  6699..  NNaalleeżżyy  oobbjjąąćć  ooffeerrttąą..  

  

PPyytt..  7700..  PPrroossiimmyy  oo  ppoottwwiieerrddzzeenniiee  iinnffoorrmmaaccjjii  zzaawwaarrttyycchh  ww  ddookkuummeennttaaccjjii,,  ddoottyycczząąccyycchh  

wwyykkłłaaddzziinn  ii    ppoossaaddzzeekk  ww  iissttnniieejjąąccyymm  oobbiieekkcciiee  sszzkkoollnnyymm..  CCzzyy  ZZaammaawwiiaajjąąccyy  ppoottwwiieerrddzzaa  

kkoonniieecczznnoośśćć  iicchh  wwyymmiiaannyy??  

OOddpp..  7700..  PPoottwwiieerrddzzaammyy..  

  

PPyytt..  7711..  PPrroossiimmyy  oo  sspprreeccyyzzoowwaanniiee,,  cczzyy  ppoocchhwwyyttyy  ww  kkllaattccee  sscchhooddoowweejj  iissttnniieejjąącceeggoo  oobbiieekkttuu    

sszzkkoollnneeggoo  mmaajjąą  ppooddlleeggaaćć  wwyymmiiaanniiee??  JJeeśśllii  ttaakk,,  pprroossiimmyy  oo  ppooddaanniiee  rroozzwwiiąązzaańń  kkoonnssttrruukkccyyjjnnoo--

mmaatteerriiaałłoowwyycchh  ttyycchh  ppoocchhwwyyttóóww..  

OOddpp..  7711..  SSttaalloowwee  pprroossttee..  

  

PPyytt..  7722..  PPrroossiimmyy  oo  ppooddaanniiee  rroozzwwiiąązzaańń  kkoonnssttrruukkccyyjjnnoo--mmaatteerriiaałłoowwyycchh  ddoottyycczząąccyycchh  bbaalluussttrraadd  ii  

  ppoorręęcczzyy  ww  nnoowwoopprroojjeekkttoowwaannyycchh  kkllaattkkaacchh  sscchhooddoowwyycchh  nnoowweejj  cczzęęśśccii  sszzkkoollnneejj  ((zz  jjaakkiieeggoo  

mmaatteerriiaałłuu,,  wwyymmiiaarryy  ––  bbrraakk  rryyssuunnkkóóww  wwyykkoonnaawwcczzyycchh  ttyycchh  eelleemmeennttóóww))..  

OOddpp..  7722..  OOddppoowwiieeddźź  uuddzziieelloonnoo  ww  ooddpp..  DDoo  ppyytt..  2299  

  

  

PPyytt..  7733..  PPrroossiimmyy  oo  sspprreeccyyzzoowwaanniiee  iinnffoorrmmaaccjjii  ddoottyycczząąccyycchh  ttyynnkkóóww  ww  iissttnniieejjąącceejj  kkoottłłoowwnnii    

((ppoommiieesszzcczzeenniiaa  ppiiwwnniicczznnee))  ––  cczzyy  pprroojjeekkttaanntt  pprrzzeewwiidduujjee  iicchh  sskkuucciiee  ii  wwyykkoonnaanniiee  nnoowwyycchh  

ttyynnkkóóww??  

W związku z szeregiem nieścisłości w rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych, oraz 

rozbieżnościami w dokumentacji projektowej i załączonych przedmiarach robót, a także skalą 

zamierzonego przedsięwzięcia, wymagającą sporządzenia rzetelnej kalkulacji wszystkich 

składników cenotwórczych planowanego zadania, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą 

o prolongatę terminu składania ofert do dnia 23-03-2016 roku         

Odp. 73. Należy skuć i wykonać nowe. Zamawiający przedłuża termin złożenia ofert na 

dzień 21.03.2016 r. 

 

Pyt. 74. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej, 

zapisanych w formacie ATH. 

Odp. 74. Zamawiający nie udostępni. 

 

Pyt. 75. W przypadku odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o udostepnienie 

przedmiarów robót branży sanitarnej, wykonanych w legalnej wersji programu Norma. 

Odp. 75. W załączeniu udostępnione przedmiary. 

 

Pyt. 76. W związku z faktem, iż Zamawiający w § 12 projektu umowy przewidział szeroki 

katalog sankcji w postaci kar umownych, do naliczenia których uprawniony będzie 

Zamawiający, w przypadku zaistnienia wielu zdarzeń, prosimy o ustanowienie górnego limitu 

kar umownych, np. nieprzekraczającego łącznie 10% wartości wynagrodzenia umownego. 



Odp. 76. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pyt. 77. Ad. § 7 ust. 17 projektu umowy: prosimy o doprecyzowanie, jakie inne zadania 

inwestycyjne Zamawiający przewiduje na tym samym obiekcie, realizowane w czasie 

prowadzenia prac objętych przedmiotowym zamówieniem. 

Odp. 77. Zamawiający nie przewiduje innych Wykonawców , poza dostawcami mediów 

(gaz, energia elektryczna, telekomunikacja, monitoring, zakład gospodarki komunalnej) 

 

Pyt. 78. Ad. § 4 ust. 2 projektu umowy: Czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie limitów 

finansowych, określonych na poszczególne lata realizacji? 

Odp. 78. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pyt. 79. Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu złożenia ofert do dnia 24.03.2016 r.  

Po szczegółowej analizie dokumentacji przetargowej oraz po przeprowadzeniu w dniu 

dzisiejszym wizji lokalnej stwierdzamy, że zakres Zamówienia jest obszerny, a zatem termin 

wyznaczony przez Zamawiającego zbyt krótki na przygotowanie oferty przetargowej. 

Przedłużenie terminu złożenia ofert umożliwi potencjalnym Wykonawcom przygotowanie 

rzetelnej oferty i właściwe skalkulowanie ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu 

Zamówienia. 

Odp. 79. Zamawiający przedłuża termin złożenia ofert na dzień 21.03.2016 r. 

 

Pyt. 80. Czy pozycja nr 70 przedmiaru Architektura Etap I jest przedmiotem przetargu ?  

(nowoprojektowane ogrodzenie terenu) Występuje tam wartość zero szt.  

Odp. 80. Wymiary zgodnie z rys. PZT 

 

Pyt. 81. Na planie PZT nie jest określone ogrodzenie do usunięcia, proszę o wskazanie.  

Odp. 81. Udzielono odp. W pyt. 24. 

 

Pyt. 82. Czy panele fotowoltaiczne są przedmiotem przetargu ? W opisie konstrukcji opisane 

jest wykonanie konstrukcji pod panele fotowoltaiczne, a w dalszej dokumentacji brak 

informacji jest jaki ma być typ montowany.  

Odp. 82. Są przedmiotem przetargu. Rys. w załączniku. 

 

Pyt. 83. Czy przy remoncie skrzydła istniejącego szkoły będą uprzątnięte przedmioty tj; 

ławki, krzesła, szafki na korytarzach ?  

Odp. 83. Tak. 

 

Pyt. 84. Czy jest możliwość budowania etapu III wraz z I etapem ? 

Odp. 84. Tak, ale wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji etapu I inwestycji. 

 

Pyt. 85. Na rzutach architektonicznych parteru w ściankach oddzielających pomieszczenia 

dzieci od korytarza zaznaczono witryny P! i W4 (EI15), których to brak w załączonych 

zestawieniach stolarki. Pytanie, czy witryny te są eklementem przetargu, jeżeli tak, proszę o 

przedstawienie stosownych zestawień. 

Odp.85. Udzielono odp. W pyt. 40. 

 

Pyt. 85. W § 11 Umowy „Odbiór robót” Zamawiający uregulował procedurę odbioru 

końcowego Przedmiotu zamówienia. Z uwagi na podział Przedmiotu zamówienia  na 

samodzielne Etapy inwestycji oraz konieczność uzyskania dla każdego z Etapów pozwolenia 

na użytkowanie, wnoszę o zmianę zapisów umowy poprzez wyraźne uregulowanie odbioru 

końcowego robót każdego Etapu przez Zamawiającego. Czynność odbioru robót jest 



czynnością faktyczną a jej dokonanie stanowi podstawowy obowiązek Inwestora (patrz art. 

647 Kc). Dokonanie odbioru końcowego ukończonego Etapu, na który uzyskano pozwolenie 

na użytkowanie, potwierdza wydanie obiektu przez Wykonawcę z jednoczesnym przejęciem 

go przez Zamawiającego. Bez czynności odbioru – faktycznego wydania Obiektu, 

Zamawiający nie jest uprawniony do jego użytkowania, w tym korzystania. Nadużyciem praw 

podmiotowych jak i zasad współżycia społecznego ze strony Zamawiającego byłoby 

dokonanie czynności odbioru końcowego po przeszło roku od ukończenia w całości robót 

Etapu 1, na który dodatkowo uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Ponadto zwracamy 

uwagę, że przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (wskazane kody CPV) a nie usługi 

polegającej na utrzymywaniu przez Wykonawcę ukończonego obiektu przez ponad roczny 

okres czasu.  

W konsekwencji powyższego wnoszę o odpowiednie dostosowanie zapisów umowy poprzez 

uregulowanie odbioru końcowego robót przez Zamawiającego dla każdego z Etapów 

inwestycji, jako samodzielnych technicznie i funkcjonalnie obiektów. 

Odp. 85.  

Zamawiający dokonuje modyfikacji §11 ust. 1 wzoru umowy, dodając zdanie: „Odbiór 

robót zostanie dokonany odrębnie dla każdego Etapu, o którym mowa w §2” 

 

Pyt. 86. W § 12 Umowy „Kary umowne” Zamawiający w ust. 1 g) określił karę umowną za 

nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 

zmian na niewspółmiernie wysokim poziomie 2% wynagrodzenia brutto. Kara umowna 

winna być adekwatna i realna do ewentualnego naruszenia zobowiązań umownych. Niniejsze 

stanowi niewspółmiernie wygórowaną wysokość kary umownej, nieadekwatną do 

przewinienia. Wnoszę o zmianę umowy poprzez określenie w ust. 1 g)  kary umownej na 

poziomie 0,1%. 

Odp. 86. Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zmian w umowie. Z punktu 

widzenia odpowiedzialności solidarnej inwestora za zapłatę wynagrodzenia za roboty 

budowlane wykonane przez podwykonawcę przekazanie projektu umowy z 

podwykonawcą ma dla Zamawiającego znaczenie istotne. Niedopełnienie tego 

obowiązku może narazić Zamawiającego na szkodę znacznie przekraczającą wartość 

zastrzeżonych kar umownych. 
 

Pyt. 87. Wnoszę o uwzględnienie w projekcie umowy limitu kar umownych poprzez 

wprowadzenie w § 12 Umowy ust. 4 o treści „Suma wszystkich kar umownych łącznie nie 

mogą przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia”. 

Odp. 87 Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zmian w umowie. 

 

Pyt. 88. Wnoszę o dodanie w § 12 ust. 3 Umowy: „Wykonawca zastrzega możliwość 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 

umownej”. 

Odp. 88 Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zmian w umowie. 
 

Pyt. 89. Wnoszę o modyfikację treści ust. 3 pkt. 2 w § 16 Umowy poprzez dodanie na końcu 

zdania: „o ile koszt wykonania robót zamiennych jest porównywalny do robót pierwotnie 

przewidzianych do wykonania”.  Mając na uwadze wskazane przyczyny, uzasadniające 

zmianę umowy poprzez konieczność wykonania robót zamiennych tj. np. rozwiązania 

projektowe skutkujące wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz inne zdarzenia, 

za których wystąpienie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jak również nie jest w 

stanie ich przewidzieć na etapie postępowania przetargowego, nieuzasadnionym jest 

zastrzeżenie umowne braku podstaw do żądania dodatkowego wynagrodzenia. Tego rodzaju 



zapisu stanowią rażące naruszenie przepisów pzp (art. 29, 31 pzp i innych),  pokrzywdzenie 

Wykonawcy oraz naruszenie zasad współżycia społecznego. Wnoszę o zmianę. 

Odp. 89. Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie modyfikacji. Wynagrodzenie 

Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszego zamówienia ma charakter ryczałtowy, a 

zatem wykonawca nie może żądać jego podwyższenia chociażby nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Możliwość wprowadzenia robót zamiennych 

stanowi przesłankę do zmiany w zakresie sposobu realizacji zamówienia, przy czym 

żadnej ze stron nie przysługuje roszczenie o jej wprowadzenie. Tym samym ewentualne 

okoliczności leżące u podstaw wprowadzenia robót zamiennych nie będą obciążać 

Wykonawcy, o ile nie wyrazi on na to zgody podpisując aneks do umowy. 

 

Pyt. 90. Wnoszę o wyjaśnienie zależności i wpływu na proces realizacji autora projektu 

budowlanego. Czy Zamawiający zapewnia nadzór autorski. Jaka jest podstawa i zasady 

współpracy pomiędzy projektantem, którego przywołuje umowa a Wykonawcą. Czy 

Zamawiający dysponuje prawami autorskimi do projektu budowlanego, które obejmują 

możliwość wprowadzania zmian w projekcie bez zgody twórcy projektu – projektanta (art. 

49 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Czy w przypadku wystąpienia 

konieczności wprowadzenia do projektu istotnych zmian (a przynajmniej tych zainicjowanych 

przez Wykonawcę) Wykonawca dysponuje możliwością samodzielnego opracowania 

projektu zamiennego?  W przypadku odpowiedzi negatywnej oraz mając na uwadze treść § 16 

ust. 3 pkt. wnoszę o wskazanie, jaki jest rzeczywisty koszt wykonania projektu budowlanego 

zamiennego przez projektanta (o którym mówi Umowa), który winien Wykonawca przyjąć i 

wycenić do oferty? Mając na uwadze nadrzędne zasady prawa zamówień publicznych, w 

szczególności zachowanie zasady uczciwej konkurencji oraz zapewnienie porównywalności 

ofert niedopuszczalnym jest obciążenie Wykonawcy kosztem, którego nie jest w stanie 

przewidzieć czy oszacować.  Wnoszę o wyjaśnienie. 

Odp. 90. Zamawiający dysponuje prawami autorskimi majątkowymi do projektu i 

zapewnia nadzór autorski projektanta w całym okresie realizacji zamówienia. Koszty 

sporządzenia projektu zamiennego obciążają Wykonawcę jedynie w przypadku, gdy 

roboty zamienne wprowadzane są na wniosek wykonawcy, a zatem Wykonawca może 

skalkulować ich koszt przed ewentualnym złożeniem wniosku. Jednocześnie należy 

zauważyć, iż nie jest możliwe określenie z góry przyszłych kosztów wykonania projektu 

zamiennego ponieważ zależne są one bezpośrednio od zakresu merytorycznego 

projektowanych rozwiązań. 

 

Pyt. 91. Wnoszę o uwzględnienie możliwości zmiany umowy na linii czasu i kosztu ze 

względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. 

Odp. 91. Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zmian w umowie. 
 

Pyt. 92. Bardzo proszę o informację, czy w pomieszczeniach sanitarnych są wygrodzenia 

wykonane w postaci kabin sanitarnych? Jeżeli tak, to bardzo proszę o podanie wiodących 

parametrów, wymiarów dla danych ścianek, materiału. 

Odp. 92. Udzielono odp. Pyt. 1. 

 

Pyt. 93. Bardzo proszę o potwierdzenie informacji,  że w etapie II Inwestycji nie przewiduje 

się tynkowania ścian i sufitów, a tylko przygotowanie do malowania i malowanie. 

Odp. 93. Przygotowanie do malowania i malowanie, ewentualnie uzupełnienia tynków. 

 

Pyt. 94. Bardzo proszę o udostępnienie opisu materiału, wiodących parametrów dla 

parapetów wewnętrznych. 



Odp. 94. Parapety PCV w jasnym kolorze.  Kolorystyka do uzgodnienia na etapie 

wykonawstwa z Zamawiającym. 

 

Pyt. 95. Bardzo proszę o informacje dotyczącą miejsca wbudowania ścianek z GK. Proszę 

również o podanie rodzaju, materiału i grubości ścianek. 

Odp. 95. Nie ma w projekcie ścianek GK, są jedynie ścianki HPL w kabinach 

łazienkowych. 

 

Pyt. 96. Na rysunku PW_04 PIĘTRO dla pomieszczeń 1.12 Klatka schodowa z windą, 1.20 

Klatka schodowa, 1.25 Klatka schodowa podano wykończenie posadzek w postaci 

wykładziny PCV, gdyż na rysunkach innych kondygnacji oraz w opisie technicznym branży 

architektury podane wykończenie w postaci płytek ceramicznych. Bardzo proszę o 

potwierdzenie wykładziny PCV jako materiału dla wykończenia posadzek w klatkach 

schodowych na 1 piętrze. 

Odp. 96. Wykończeniem mają być płytki ceramiczne. 

 

Pyt. 97. Bardzo proszę o podanie wiodących parametrów, wymiarów, materiału dla szafek 

dwudzielnych na ubrania? Szafek przedszkolnych? 

Odp. 97. Wymiary na rzutach. Szczegóły w odp. Do pyt. 2. 

 

Pyt. 98. Między podanym zestawieniem stolarki drzwiowej (PW_09_STOLARKA, 

PW_10_STOLARKA, PW_11_STOLARKA) a dokumentacją projektową (rysunki PW_04 

PIĘTRO, PW_03 PARTER) stwierdzono rozbieżności w ilościach drzwi. Proszę o informacje 

wg którego dokumentu (zestawienia czy rzutu) należy przyjąć ilości drzwi do kosztorysu. 

Odp.  98. Według rzutu. 

 

Pyt. 99. Bardzo proszę o potwierdzenie parametrów dla drzwi, podanych w zestawieniach. 

Czy podane charakterystyki nie ulegną zmianie w czasie realizacji? 

Odp. 99. Otwory pod stolarkę należy sprawdzić po wybudowaniu konstrukcji. 

 

Pyt. 100. Proszę o informacje, czy dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych dla płyt 

akustycznych sufitowych i ściennych? Proszę o podanie wiodących parametrów i wymagań, 

które powinny spełniać dane panele. 

Odp. 100. Parametry nie gorsze niż zaprojektowane. 

 

Pyt. 101. Bardzo proszę o podanie lokalizacji sufitów podwieszanych z płyt G-K na ruszcie 

pojedynczym z kształtowników CD i UD na etapie I,II. 

Odp. 101. Według rysunków. 

 

Pyt. 102. Bardzo proszę o podanie lokalizacji sufitów tynkowanych tynkiem gipsowym i 

malowanych na etapie I,II. 

Odp. 102. Łazienki, pomieszczenia techniczne, kotłownia oraz w etapie II sale lekcyjne. 

 

Pyt. 103. Bardzo proszę o podanie rodzaju i wymiaru płytek do wykończenia pochylni dla 

niepełnosprawnych 

Odp. 103. Płytki zew. , o wym. 30/30 antypoślizgowe R>10. 

 

Pyt. 104. Proszę o informacje, w których pomieszczeniach  i na jaką grubość należy skuwać 

wierzchnie warstwy posadzkowe? W których pomieszczeniach i na jaką grubość należy 

skuwać posadzki betonowe? 



Odp. 104. Na przekrojach zaznaczono orientacyjne grubości, które były możliwe do 

sprawdzenia podczas wizji w terenie. 

 

Pyt. 105. Dotyczy odpowiedzi z dnia 03.03.2016: 

Pyt.8. Prosimy o sprecyzowanie informacji zawartych w udostępnionej dokumentacji 

projektowej dotyczące II etapu inwestycji: remont istniejącego obiektu szkolnego. przewiduje 

się odkrywkę fundamentów obiektu wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej i cieplnej 

fundamentów? Zapisy w dokumentacji nie są jednoznaczne.  

Odp. 8. Przewiduje się odkrywkę fundamentów wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej i 

cieplnej ścian fundamentowych. 

Czy należy też odkryć ławy fundamentowe i zaizolować je? 

Czy ściany części podpiwniczonej należy odkryć na pełną głębokość? 

Odp. 105. Ławy należy odkryć i zaizolować, jak również ściany części podpiwniczonej. 

 

Pyt. 106. Dotyczy odpowiedzi z dnia 03.03.2016: 

Pyt. 2. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej.  

Odp. 2. Zamawiający wymaga systemowej podłogi sportowej zgodnej z normą PN-EN 14 904 

:2009. Podłoga sportowa musi być wykonana na ruszcie drewnianym z warstwą użytkową 

warstwy wierzchniej wykonanej z twardego litego drewna liściastego o gr. 22mm +/-0.5mm. 

Cały system podłogi sportowej musi posiadać certyfikat jednostki certyfikującej 

potwierdzający zgodność systemu podłogi w zakresie : amortyzacji , odkształcenia 

pionowego, odbicia piłki, tarcia (śliskość), odporności na obciążenia toczne. Podłoga 

fabrycznie lakierowana. Całość wykończona listwą wentylacyjną umożliwiającą cyrkulację 

powietrza pod podłogą.  

W projekcie podłoga z wierzchnią warstwą z drewna litego dotyczy tylko pomieszczenia Sali 

gimnastycznej. Proszę o potwierdzenie, czy w Sali sportowej (Etap III) pozostaje podłoga 

sportowa PU? 

Odp. 106. Podłoga z wierzchnią warstwą dot. Obu sal gimnastycznych. 

 

Pyt. 107. Proszę o potwierdzenie możliwości wykonania podłóg sportowych w Sali 

gimnastycznej i Sali sportowej, jako powierzchniowo-elastycznych na ruszcie drewnianym z 

warstwą wierzchnią - linoleum naturalne (zgodna z normą PN-EN 14 904:2009). W 

przeciwieństwie do podłóg wykończonych litym drewnem nie trzeba jej zabezpieczać przy 

użytkowaniu pozasportowym (np. koncerty, apele) i w stosunku do projektowanej jest 

odporniejsza na zmiany wilgotności powietrza i temperatury. 

Odp. 107. Zaprojektowano podłogę z wierzchnią warstwą z drewna litego. 

 

Pyt. 108. Proszę o potwierdzenie klas betonu dla żelbetowej konstrukcji budynku. 

 Płyty, stopy i ławy fundamentowe:   

w opisie konstrukcji oraz na rysunku rzutu fundamentów nr PW/K01 podano klasę betonu 

C15/20 (B20) natomiast na przekrojach (np. przekrój nr PW/K04)  podano beton klasy 

C20/25 (B25). Proszę o jednoznaczne określenie którą klasę betonu należy zastosować dla 

tych elementów.  

 fundamenty pod ściany działowe:  

w opisie konstrukcji dla fundamentów pod ściany działowe podano klasę betonu C15/20 

(B20) natomiast na rysunku rzutu fundamentów nr PW/K01 podano że fundamenty mają 

być wykonane poprzez pogrubienie chudego betonu. Proszę o jednoznaczne wskazanie 

klasy betonu dla fundamentów pod ściany działowe oraz o potwierdzenie że fundamenty 

pod ściany działowe mają zostać zbrojone czterema prętami o średnicy 12mm po długości 

oraz strzemionami o średnicy 6mm w rozstawie co 25cm tak jak zostało to wrysowane na 

przekroju na rysunku nr PW/K01 



 stropy ze sprężonych płyt kanałowych 

proszę o potwierdzenie klasy betonu C30/37 (B37) dla styków między płytami oraz klasy 

betonu - C20/25 (B25) dla wieńców oraz do zabetonowania części kanałów w płytach, które 

zostały opisane na rysunku PW/K06 – „otwarty kanał do zabetonowania na budowie” i 

„wybranie od góry w płycie do powiązania z wieńcem” 

Odp. 108. C20/25 , przez pogrubienie chudego betonu, beton pod ścianki działowe takie 

jak pod fundamenty, potwierdzamy ilość prętów. Potwierdzamy klasy betonów. 

 

Pyt. 109. Proszę o informację w jaki sposób będzie zapewniona komunikacja na dach  dla 

nowego budynku dydaktycznego oraz dla sali gimnastycznej? Czy Wykonawca robót 

powinien przewidzieć montaż zewnętrznych drabin wejściowych na dach ? Jeśli tak to proszę 

o przekazanie dokumentacji projektowej na wykonanie takich drabin z uwzględnieniem 

sposobu montażu do ściany budynku.   

Odp. 109.  Drabiny stalowe, ocynkowane, montowane do ściany. 

 

Pyt. 110. Proszę o potwierdzenie rodzaju kształtownika stalowego dla nadproża w 

pomieszczeniu 0.18 dla modernizacji istniejącego budynku. Na rysunku PW/K02 nadproże 

zostało opisane jako 2xIPE 180 L=140 natomiast w zestawieniu stalowych belek 

nadprożowych występuje tylko nadproże z kształtownika C180 

Odp. 110. Należy wykonać nadproże 2xIPE 180 L=140. 

 

 

Pyt. 111. Proszę o udzielenie informacji czy podane na rysunkach rzutu parteru (rys.nr 

PW/K02) oraz rzutu piętra (rys. nr PW/K03)  belki nadprożowe zespolone 12x8 można 

zastąpić belkami nadprożowymi typu L-19 

Odp. 111. Nie można. 

 

Pyt. 112. Proszę o potwierdzenie,  że prace wykończeniowe w pomieszczeniach od 0.82 do 

0.91 należy wykonać w pierwszym etapie inwestycji. Na rzucie parteru (rys. PW 03) opis 

przy tabeli wskazuje że pomieszczenia od 0.82 do 0.91 wchodzą w skład trzeciego etapu 

inwestycji. 

Odp. 112. Pom od 0.82 do 0.92 należą do I etapu. Oba budynku są oddylatowane 

 

Pyt.113. Prosimy o informacje czy Zamawiający przewiduje zmianę kolejności wykonywania 

poszczególnych Etapów realizacji. Czy zakończenie Etapu 1 (wraz z uzyskaniem pozwolenia 

na użytkowanie) jest warunkiem koniecznym do spełnienia przed rozpoczęciem prac Etapu 2? 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na równoległe prowadzenie prac Etapu 1 i 3 z zachowaniem 

określonych w SIWZ warunkach finansowania na lata 2016, 2017 i 2018 ? 

Odp. 113. Odpowiedź jak w pyt. 88. 

 

Pyt. 114. Czy w przypadku konieczności zakończenia etapu 1 przed rozpoczęciem etapu 2 

Wykonawca ma przewidzieć w sowim zakresie przeniesienie wyposażenia przyszło 

remontowanej szkoły to nowego obiektu ? Czy Wykonawca ma przewidzieć zabezpieczenie 

i/lub utylizację wyposażenia istniejącej szkoły? Jeśli tak to prosimy o podanie zakresu tych 

prac. 

Odp. 114. Tak. 

 

Pyt. 115. Czy Zamawiający udostępni miejsce na plac i zaplecze budowy? Jeśli tak to 

prosimy o jego wskazanie, w którym miejscu na terenie działki oraz wskazanie możliwych 

miejsc wpięcia mediów do obsługi placu budowy. Prosimy o podanie warunków 

przyłączeniowych energii elektrycznej do obsługi placu budowy. 



Odp. 115. Organizacja zaplecza budowy po stronie Wykonawcy. 

 

Pyt. 116. Czy Zamawiający posiada dokumentację techniczną wraz z ekspertyzą stanu 

technicznego istniejącego budynku szkoły. Jaki sposób działania przewiduje Zamawiający w 

przypadku gdy po sporządzeniu inwentaryzacji placu budowy ujawnią się prace konieczne do 

wykonania a niewynikające z przekazanej dokumentacji na etapie postępowania 

przetargowego? 

Odp. 116. Tak. Ekspertyza w załączeniu. 

 

Pyt. 117. Prosimy o wskazanie zakresu 12 miesięcznej pielęgnacji zieleni określonej w SIWZ 

pkt. XIV ppk. 3. W przypadku gdy po stornie Wykonawcy będzie również podlewanie 

roślinności prosimy o informacje czy Zamawiający udostępni źródło wody (płatnie czy 

bezpłatnie ?) oraz zapewni miejsce składowania odpadów w przypadku konieczności np. 

koszenia. 

Odp. 117. Tak Zamawiający udostępni bezpłatnie. 

 

Pyt. 118. Sieć kanalizacji deszczowej jest zakończona studnią D1 wg odrębnego opracowania 

– po czyjej stronie jest wykonanie tego opracowania? Czy projektowana studnia powinna być 

połączona z zewnętrzną siecią kanalizacji deszczowej? Czy ewentualne połączenie leży po 

stronie Wykonawcy? 

Odp. 118. Włączenie do studni D1 należy po stronie wykonawcy. Studnia należy do 

projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. 

 

Pyt. 119. Na rzucie dachu w projekcie konstrukcji zostały zaznaczone panele fotowoltaiczne 

– proszę o informację czy dostawa i montaż tych paneli leży po stronie Wykonawcy? Jeżeli 

tak, proszę i specyfikację urządzeń oraz projekt montażu i zasilania. 

Odp. 119. Udzielono odpowiedzi w punkcie nr 73. 

 

Pyt. 120. Czy w etapie II Zamawiający przewidział usunięcie i wykonanie od nowa 

wszystkich instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewania. Czy instalacje 

podposadzkowe również zostały przewidziane do usunięcia i wykonania od nowa? 

Odp. 120. Instalację podposadzkowe również są do usunięcia. 

 

Pyt. 121. Czy armatura sanitarna (miski ustępowe, pisuary itp.) jest przeznaczona do 

demontażu i ponownego wbudowania czy usunięcia? 

Odp. 121. W znacznej części istniejąca armatura jest nowa, należy zdemontować i 

ponownie wbudować. 

 

Pyt. 122. Zwracam się z zapytaniem w temacie grzania c.w.u. Zgodnie z dokumentacją 

podgrzew zimnej wody w zasobniku c.w.u.  realizowany jest z obiegu glikolowego. Proszę 

zwrócić uwagę, że w przypadku rozszczelnienia wężownicy w zbiorniku cały glikol 

przedostanie się do instalacji ciepłej wody. Czy nie  należy zastosować wymiennik, 

rozdzielający obieg glikolowy i wody. Jeżeli tak to proszę o dobór wymiennika z osprzętem. 

Odp. 122.  

 Wężownica nie ulegnie rozszczelnieniu. 

 

Pyt. 123. Proszę o informację czy wszystkie okna znajdujące się w budynku 

przebudowywanej szkoły (etap II) będą ulegały wymianie. Jeśli nie to bardzo proszę o 

wskazanie okien, które mogą być użyte ponownie. 

Odp. 123. Wszystkie okna do wymiany. 

 



Pyt. 124. Proszę o informację czy pokrycie papą na istniejącym dachu (budynek szkoły z 

etapu II) jest wykonane z papy asfaltowej. 

Odp. 124. Udzielono odpowiedzi w pkt. 20. 

 

Pyt. 125. Proszę o udzielenie informacji czy Zamawiający przewiduje wykończenie cokołu na 

budynku w każdym z etapów realizacji. Jeśli takowe wykończenie jest przewidziane bardzo 

proszę o podanie istotnych parametrów jakie powinno spełniać. 

Odp. 125. Nowy budynek płyty do ziemi, stary wyprawka sylikatowa w ciemniejszym 

kolorze. 

 

Pyt. 126. Proszę o udzielenie informacji czy Zamawiający przewiduje naprawę lub wymianę 

obróbek blacharskich znajdujących się na ścianach bocznych lukarn na dachu w etapie II. W 

przypadku wymiany bardzo proszę o podanie istotnych parametrów obróbek blacharskich. 

Odp. 126. Udzielono odpowiedzi w pyt. 33. 

 

 

Pyt. 127. Proszę o informację,  w jakim kolorze powinna być elewacja z tynku silikatowego 

w etapie II. 

Odp. 127. W kolorze białym, ale ost. Kolor do uzg. z inwestorem. 

 

Pyt. 128. Proszę o podanie dokumentacji technicznej obiektów, książek obiektów, 

inwentaryzacji powykonawczej w celu ustalenia układu warstw posadzkowych, 

podlegających rozbiórce w ramach Etapu II. Brak tej dokumentacji utrudnia możliwość 

wyceny wykonania tych robót. 

Odp. 128. Brak dokumentacji technicznej obiektów. 

 

Pyt. 129.  Proszę o potwierdzenie informacji udzielonej na wizji lokalnej o tym że wszystkie 

warstwy podłogowe, wykładziny, płytki podłogowe, sufity z zabudowy g-k (na 1 piętrze), 

pokrycie dachu, stolarka okienna i drzwiowa w ramach etapu II (remont obiektu istniejącej 

szkoły) podlegają wymianie w całości. Na wizji lokalnej zauważono nową elewację, stolarkę 

okienną i drzwiową a także nowe wykończenie posadzek i ścian na części obiektu 

przeznaczonego pod remont. Czy na pewno dane elementy podlegają wymianie i remontu? 

Odp.129. Wymienione elementy podlegają wymianie. 

  

Pyt. 130. Proszę o informację czy przewiduje się wymiana instalacji elektrycznych i 

sanitarnych w ramach etapu II (remont obiektu istniejącej szkoły)? Jeżeli tak to proszę o 

informację, czy koszty związane ze skuciem tynków, bruzdowaniem, tynkowaniem i 

malowaniem, powinny być uwzględnione w ofercie 

Odp. 130. Powinny być uwzględnione. 

 

Pyt. 131. W czasie wizji lokalnej zauważono istniejący plac zabaw w miejscu 

projektowanego, w dobrym stanie technicznym. W związku z powyższym, proszę o 

informację czy dopuszcza się wykonanie jedynie nawierzchni bezpiecznych pod placem z 

wykorzystaniem istniejącego wyposażenia. 

Odp. 131. Nie. Należy wykonać nowy plac zabaw. Należy zwrócić uwagę na zmianę 

wielkości nowego placu zabaw. 

 

Pyt. 132. Proszę o informacje, jaki element ślusarki powinien być wykonany jako 

drzwi/ścianka aluminiowa od strony wewnętrznej budynku, pomieszczenie nr 0.56, omawiany 

element znajduje się naprzeciw fasady F2 (brak oznaczenia symbolu elementu na rzutach 

parteru). 



Odp. 132. Ścianka aluminiowa. 

 

Pyt. 133. Proszę o podanie czy w zakresie wyceny jest również wyposażenie drzwi w 

dźwignie antypaniczne w drzwiach znajdujących się na drodze ewakuacyjnej. Jeśli takie 

elementy są konieczne proszę o określenie, które drzwi powinny być wyposażone w 

dźwignie. Brak oznaczeń dźwigni na rysunkach zestawczych oraz brak oznaczenia drogi 

ewakuacyjnej na rzutach. 

Odp. 133. Należy wyposażyć drzwi z klatek schodowych na zewnątrz. 

 

Pyt. 134. Czy bateria kondensatorów o mocy 80 kVar ma być wyposażona w dławiki ? 

Odp. 134.  Tak bateria ma być wyposażona w dławiki. Dobór baterii zgodnie z opisem  

technicznym. 

 

Pyt. 135. Proszę podać zakres prac i jakimi kablami należy wykonać połączenie od złącza do 

szafy dystrybucyjnej RACK. Na schemacie strukturalnym instalacji IT jest pokazana tylko 

linia przyłącza światłowodowa oraz telekomunikacyjna bez szczegółów. 

Odp. 135. Od złącza do szafy RACK należy ułożyć kabel światłowodowy jednomodowy. 

np. ZW-NXOTKtsdD 12J. 

 

Pyt.136. Jakiego typu jest zastosowany kabel światłowodowy (wielomodowy, 

jednomodowy). Proszę o podanie charakterystycznych parametrów. 

Odp. 136. Odp. W pkt. 143 

 

Pyt. 137. Proszę o podanie wymiarów betonowej (wraz z ich częścią poniżej terenu) opaski 

wokół istniejącego budynku, jeśli należy ją usunąć. 

Odp. 137. Opaska nie jest do usunięcia. 

 

Pyt. 138. Wzdłuż elewacji zachodniej ściany Sali gimnastycznej są prostopadłościenne 

elementy betonowe lub murowane oklejone płytką klinkierową. Proszę o wskazanie 

wymiarów tych elementów, z czego są wykonane i co osłaniają? Brak tych elementów w 

dostarczonej dokumentacji. 

Odp. 138. Wymiary to ok. 100x50cm i h=70cm, elementy betonowe. 

 

Pyt. 139. Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej dla istniejącego budynku szkoły 

w zakresie warstw konstrukcji dachu nad klatką schodową, w którym mają zostać wykonane 

otwory i zamontowane klapy oddymiające 140x140 wrysowane na rzucie dachu (rys. 

PW/K05). 

Odp. 139. Konstrukcja dachu nie ulega zmianie. 

 

Pyt. 140. Proszę sprecyzować ilość odwiertów o głębokości 100m do sond gruntowych, 

zgodnie z opisem jest 70szt, zgodnie z zestawieniem materiałów 72szt. 

Odp. 140. Odwiertów  72 szt po 100 m każdy. 

 

Pyt. 141.  Wnoszę o modyfikację pkt. 9.1.2.1. IDW poprzez opisanie warunku udziału w 

postępowaniu w ten sposób by obok wymagań jakie winien spełnić Kierownik Budowy 

dopuszczono możliwość spełnienia warunku również przez Kierownika Robót. Niniejsze nie 

stoi w sprzeczności z przedmiotem zamówienia a umożliwia większą konkurencyjność. 

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 4 ustawy Pzp Opis sposobu dokonania oceny spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz 

proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Jednocześnie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp nakazuje 

zamawiającemu przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób 



zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowanie wykonawców. 

 Podkreślić należy, że zasady te winny być respektowane przez zamawiającego na każdym 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Zatem zamawiający winien w taki sposób 

dokonać opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, aby ich 

powiązanie i proporcje w odniesieniu do przedmiotu zamówienia nie uniemożliwiały wzięcia 

udziału w postępowaniu wykonawcom zdolnym do ich wykonania. Działanie przeciwne, nie 

tylko ogranicza konkurencję, ale pozostaje też w sprzeczności z oczywistym interesem 

zamawiającego. Większa konkurencja w postępowaniu daje zamawiającemu możliwość 

uzyskania korzystniejszej oferty. 

Odp. 141. Zamawiający nie modyfikuje wymagań zawartych w SIWZ. 

 

 

 


